Frukostmöte med utbildningsanordnarna
Tid och plats: Folkuniversitetet, onsdagen den 7 februari 2018, kl. 08.00 – 09.30
Närvarande: Vinca Ekedal – Montico, Victoria Käller – Montico, Liselott Fri – Medlearn AB, Inger
Shakarcki – Medlearn AB, Jenny Ilström – AlphaCe, Mats Höglund – Vuxnas lärande, Mats Berglund –
Yrkesakademin, Hans Nilenfjord – Yrkesakademin, Joakim Kronholm – Yrkesakademin, Peter Sandin –
Hermods, Amira Palo – Eductus, Anna Bergström – Eductus, Teuta Demiri – Astar, Åsa Lindvall –
VäxjöFria Vuxenutbildning, Nina Bergljung – VäxjöFria Vuxenutbildning, Hilding Åkerman – Merit,
Christian Balsiger – Lernia, Mia Karlsson – Folkuniversitetet, Peter Bolzing – Folkuniversitetet, Tina
Davidsson – Växjölöftets Vuxenutbildning, Daniel Åhlénius – Växjölöftets Vuxenutbildning, Karin
Torell – Växjölöftets Vuxenutbildning, Christer Öhlin – Planering och Ekonomi, Carolina Nilsson –
Arbete och vuxenutbildning, Ing-Marie Persson – Planering och Ekonomi.

AGENDA
1) Presentation av Folkuniversitetet och deras verksamhet
2) Kommunikationspolicy och presentation av Ing-Marie Persson och Edona Gustafsson samt
frågestund
3) Presentation av Lammhultssatsningen och SFI i Lammhult, (Peter Estling och Johanna
Andersson)
4) Vår organisation och hur den ser ut – vad är Vuxnas lärande och vad är Växjölöftet
vuxenutbildning? (Karin och Daniel)
5) Övrigt: t.ex. aktuellt om resursfördelningssystemet
6) Gruppdiskussioner ca 25-30 min (samverkan, kombinationer av kurser och utbildningar m.m.)

1, Fakta om Folkuniversitetet
Mia Karlsson och Peter Boldiz presenterar Folkuniversitetet. Mia berättar om Folkuniversitetets
värdegrund att det är en oberoende stiftelse utan vinstintresse och att de firade 75 år nu i Lund i år.
Folkuniversitetet består av fem stiftelser. Startades från grunden av studenter och studiecirklar. Har
kurser i fyrtiotal språk att kunna läsa på kvällstid. Arbetar även med konst och kultur.
Folkuniversitetet är helt oberoende, är inte politiska, religiösa, etc. Har Yrkeshögskola, gymnasieskola
och grundskola. Mod, förnya och engagemang, är deras tre ledord att arbeta efter. Deras
huvudkontor finns i Kristianstad. Har även en internationell verksamhet och Växjö har utbyte med
Litauen. Har även uppdragsverksamhet från myndigheter och kommuner. Såsom tolkutbildningar,
rehabilitering, Korta Vägen, etc. SFI har vuxit och blivit stora, har gjort det sedan 70-talet för
Folkuniversitetet.

2, Ing-Marie Persson presenterar kommunikationspolicy
Pratar om digitala kanaler och dess utbud. Att det går att använda kommunens webbplats under
informationen Växjölöftets vuxenutbildning, FB-konto samt e-tjänster på webben och det går bra att
använda digitala skärmar samt butiksreklam. Går även att använda fysiska produktblad samt i
tidningar. Numera finns alla information för er som är utbildningsanordnare på vaxjo.se.
Informationen ligger under rubriken jobb och företag som står överst på sidan. Därefter går ni till
den högra sidan där det står Upphandling → Bli auktoriserad anordnare → Växjölöftet
vuxenutbildning → Information för anordnare. Där finns information om frukostmöten och frågor
och svar, etc. Riktlinjer kring marknadsföring finns även på denna sida och att det skall vara
konkurrensneutral information via egna kanaler. Om ni som utbildningsanordnare har behov av att
länka om till andra sidor – kontakta kommunikatören Inga-Marie Persson. Utbildningsanordnare
ansvarar för att informera om sitt eget utbildningsutbud och att allt är aktuell på webbplatsen.
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Växjölöftet vuxenutbildning har ingen logotyp, utan har en devis som lyder: Vi är en del av
Växjölöftet vuxenutbildning.
Frågor om ansökningsförfarandet kom upp på mötet. Att elever som tänker söka utbildningar till
Växjölöftets vuxenutbildning har svårt att via hemsidan hitta länken vart man klickar för att ansöka.
Många av utbildningsanordnarna meddelade att de nästan alltid får hjälpa till.
Utbildningsanordnarna anser att länken till ansökan skall bli tydligare samt större. Vilket skulle
underlätta för många då det blir lättare att hitta.
Ing-Maries Perssons kontaktuppgifter är:
E-post: ing-marie.persson@vaxjo.se
Tfn: 0470-439 61.

3, Presentation av Lammhultssatsningen och SFI i Lammhult
Johanna Andersson och Peter Estling från Arbete och välfärd presenterar Lammhultsprojektet och
skapandet av SFI i Lammhult. En del av målet är att få SFI till Lammhult då finns ett underlag av
individer som är i behov av SFI som lever och bor i Lammhult. En aktivitetsbaserad mötesplats har
skapats. En tredjedel av Lammhults befolkning består idag av utrikesfödda. Finns olika projekt såsom
VäxjöBo, Frisk och stark, Cyklakompis – lära sig att cykla, odla kompis, Stationsparken och Växjölöftet
Lammhult. Växjölöftet Lammhult är ett projekt som är finansierat av Arbetsförmedlingen under tre
år. Lammhult har idag en bra och expansiv arbetsmarknad. Har lite av ”Gnosjöandan”. Målet med
projektet är att göra de nya lammhultsborna att bli en i bygden. Ett mål är att koppla näringslivet mer
till sig, att exempelvis ha SFI ute på företagen. De nya lammhultsborna är i behov av att få kunskap
om exempelvis möbler och olika maskiner. Allt från finliret till CNC-maskiner. Medborgarservice har
bra kontakt i Lammhult och Mötetsplatsen invigdes i höstas. De som nu har börjat att etablerat sig i
Lammhult vill vara kvar och vill få arbete på hemmaplan. En väg att komma intill företagen i
Lammhult är att lära sig deras nyckelord, deras företags språk. Vilka ord behöver man kunna på ett
företag i Lammhult för att bli anställningsbar?
En inventering har gjorts utifrån de som är i behov av SFI och vill läsa SFI i Lammhult. 45 elever bor i
Lammhult som blir fördelade på följande studievägar:
Studieväg 1 = 7
Studieväg 2 = 30
Studieväg 3 = 8
Uppskattningsvis ca 30-45 personer. En nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp. Målet är att starta
SFI i Lammhult. Johanna sträcker ut en hand till er utbildningsanordnare att startar SFI i Lammhult.
För ett intresse finns från de nya lammhultsborna. Mellan Växjö och Lammhult är det cirka 4 mil.
Diskussion förs kring vilka lokaler det finns i Lammhult för utbildningsanordnarna.
För mer information kring projektet gå in på följande länk:
http://prezi.com/2h-wmgrz-gzl/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Vid intresse eller om du vill veta mer kontakta Johanna Andersson på: johanna.andersson@vaxjo.se.

4, Presentation av Växjölöftet och Växjölöftet vuxenutbildning
Daniel Åhélinus och Karin Thorell presenterar Växjölöftet som är ett samarbete mellan myndighet,
växjöbo och det offentliga. Växjö kommun, Arbetsförmedlingen, Linnéuniversitetet (LNU). Integration
av SFI hos arbetsgivaren. Syftet är matchning mot arbete för att nå fullsysselsättning. Det offentliga
står för stöd och matchning. Att finna rätt kompetens för arbetsgivaren och att växjöborna kan
studera via Växjölöftets vuxenutbildning. Där stöd till studier finns ifall behov finns. Arbetsmarknads
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Vuxna, 11-gården Arbetsmarknad Unga, DUA, etableringssamverkan Kronoberg – att hitta smidiga
samarbetsformer mellan medborgare och myndigheter. LNU, Framtid Kronoberg, Matchning
Kronoberg. Skiss visas över Växjö kommuns organisation. Avdelningen som Växjölöftet
vuxenutbildning tillhör heter Arbete och lärande. Där enheten är Arbete och vuxenutbildning. Där
fyra enheter ingår och de är:
Arbetsmarknad Unga
Arbetsmarknad Vuxna
Växjölöftet Vuxenutbildning
Vuxnas Lärande
Information ges om studie- och yrkesvägledarnas Drop-in. Tiderna för Drop-in är:


Måndagar, klockan 13.30–16.00 och kvällsöppet jämna veckor klockan 16.00–18.00



Tisdagar, stängt



Onsdagar, klockan 10.00 – 12:30 och 13.30–16.00



Torsdagar, klockan 10.00 – 12.00 och 13.30–16.00



Fredagar, stängt

Drop-in är för blivande elever och ger oberoende vägledning. Visar på vad som finns inom
Växjölöftets vuxenutbildning. Går bra för er utbildningsanordnare att lämna eget material kring era
utbildningar i drop-in. Hänvisar ofta eleverna till utbildningsanordnarna hemsida och att de
rekommenderar att gå på studiebesök. Arbetsmarkandshandläggarna hänvisar direkt till skolorna.
Utbildningsanordnarna vill att samtliga handläggare ska få informationen om hur gången är. En del av
utbildningsanordnarna upplever att det är svårt att få återkoppling via mail, då det inte finns någon
avsändare, att det ej finns någon kontaktperson. Vill få ett namn på den som svarar, så att
utbildningsanordnarna vet vilka dem har haft kontakt med. Karin förklarar hur administrationen
arbetar med mailen, men att de numera skall skriva sitt namn i slutet av svarsmailet.
Tina informerar om att de är 8 stycken medarbetare på administration, sju studie- och
yrkesvägledare, 19 totalt i Tinas enhet. Tina informerar vidare att hon har en kurator som arbetar
halvtid på Hjalmar Petris väg på Arbetsmarknad Vuxna. Målet är att få fler i utbildning via kuratorns
hjälp. Lien Nguyen Tran har tagit Samiras tjänst.
Daniel informerar om att de är i gång i resursfördelningen. Vilket baseras på närvaro och sjukdom.
Utskick i Dexter om de listor som de hade. Har ni inte skickat in listorna, gör det omgående så att
klasslistorna stämmer och är korrekta. Då detta gäller från och med första februari 2018. Viktigt att
det är rätt betygsättare samt rätt elever.
Ermal Gahsi hjälper till med inloggningsuppgifter i Dexter. Ermal har e-post: ermal.gashi2@vaxjo.se
maila angående grund och gymnasiet. När det gäller SFI kontakta Nidija Avdic via e-post:
nidija.avdic@vaxjo.se

5, Övriga frågor
Vem gör avbrotten?
Utbildningsanordnaren gör avbrotten och sedan är det administrationen som administrerar det
vidare. Gäller även förlängning av kurserna.

SFI – behövs betyg?
Behöver inte sätta betyg utan bara intyg.
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Uppföljning?
Sker ute hos utbildningsanordnarna.
Uppdatering av Dexter sker 8/2-18 mellan 15.00 – 17.00.

Diskussionsgrupper bildas kring utbildningsplikten – hur rustar vi oss för den?
(heldagslösningar, paket och kombinationer)
Sammanfattning av diskussionerna: Pratar om gemensamma bedömningsunderlag för APL. Att få till
branschråd inför olika yrkesområden. Att vi tillsammans utvecklar branschråd.
YA pratade om bussförarutbildning att i vissa kommuner har de ett mycket bra samarbete med SFI
och YA. Att SFI-eleverna kom till YA och gjorde sin utbildning på plats. Hade SFI parallellt med
bussförarutbildningen. Vilket blev och är mycket lyckat.
När det gäller inom vården är det många arbetsgivare som kräver att de som anställs skall kunna det
svenskaspråket. Arbetsgivarna upplever att det är svårt att anställa pga. av språkförbristningar men
det finns många som vill arbeta som undersköterska men har inte det svenskaspråket med sig. Hur
kan man i SFI-undervisningen redan där nudda vid vårdyrket och barnskötaryrket? Att arbeta mer
med yrkesinriktad SFI. Många tappar motivationen innan de når en yrkesutbildning. Tina meddelar
att det är fria händer där, så ta det till er och skapa nya utbildningar. Det är ni som
utbildningsanordnare som kan skapa nya broar och vägar för denna målgrupp.

Frukostmöte
Nästa frukostmöte sker på Eductus onsdagen den 7 mars. 08.00. Inbjudan och adress kommer. Maila
gärna önskemål till Tina om vad som skall tas upp nästa gång.

Minnesanteckningar vid tangentbordet,
Carolina Nilsson
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